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U dvou tulipánů?  

Byla Praha. A byla ulice. V ulici hned z kraje bylo velké okno vsazené do dřevěného žlutého 
rámu. Vedle okna byly dveře. Žluté prosklené. Nad tím vším světle hnědá dřevěná cedule 

s krásným červeným písmem, kde stálo: U tulipánu.  

Před kavárničkou stála cedule, kde byly vypsány speciality dne a doprovázel je obrázek malé 
rybky.  

Když se otevřely dveře, naproti byl dlouhý pult, na kterém v ošatkách ležely různé koláče, 
buchty povidlové, makové, medovník a marcipány do tvaru tulipánů.  
I pro milovníky slaného se vždy něco našlo. Buďto oříšky, slané koláče nebo preclíky.  

V kavárně se vařily i vegetariánské obědy. Nějaké saláty, polévky nebo jednoduchá hlavní 
jídla.  

Každý si mohl vybrat, na co měl chuť a každý tu byl vítán.  

Dále po zahnutí doleva jste mohli vidět stolky a stoly, židle a židličky. Žádný kus nebyl stejný. 

Ale všechny tam patřily.  

U okna stál velký květináč s vysokým kaktusem, menší s fialkami a na druhém konci se vinul 

krásně zelený asparágus.  

Stěny byly vymalovány bílou barvou a visely na nich malé i velké obrázky. Některé vypadaly 
jako dítětem malované jiné zase jako od umělce vypracované.  

Po pravé straně knihovnička plná knížek z antikvariátu, které byly volně k odebrání. 

Podmínka byla jen výměna za jinou.  

Hrnky, rozmístěné náhodně po stěnách, byly každý úplně jiný. S kytičkami, s puntíky 
červenými i modrými, s ouškem i bez, všechny malované s láskou kamarádem majitele Petr, 

který mu pravidelně přivážel nové kousky.  

Michal majitel kavárny byl statný chlap. Široká ramena, velké ruce a vysoký skoro dva metry. 

Snadno by nahnal strach.  
V obličeji ale měl vždy široký úsměv od ucha k uchu a hnědé měkké oči mu zářily štěstím.  

Tak si ho každý pamatoval už od otevření kavárny. Při otvírání se kavárna původně 
jmenovala U dvou tulipánů a otvíral ji společně se svou krásnou ženou Hanou.  
Ta byla malá, s drobným obličejem a milýma očima, plnými rty, které měly úsměv pro 

každého. Trošku ztřeštěný styl oblékání a s neutuchající láskou pro květiny, což se právě 
odrazilo i v názvu kavárny. Tulipány byly její nejoblíbenější.  

Michal s Hanou vedli kavárnu skoro pět let, když si Hana našla jiného partnera a zažádala o 

rozvod.  
Nechala Michalovi peníze i kavárnu, druhý den si přijela pro  

 

své věci a už ji neviděl.  

Bylo to rychlé, nikdo to z jejich přátel nečekal.  



  

Asi tak měsíc byla kavárna zavřená.  

Již rozvedený Michal se denně utápěl v žalu a alkoholu, dokud ho nenavštívil jeho dlouholetý 
přítel Petr. Našel ho v nedalekém baru a povídal: „Michale, podívej. Já chápu, že to máš 

teďka těžký. Ale podívej se na to takhle…máš kavárnu, soustřeď se teď na ni. Zrenovuj ji, 

vymysli nové menu, recepty, ale prosím tě. Fakt tě prosím…neutápěj se tu v sebelítosti a 
nehledej důvody, proč tě opustila na dně flašky!“  
Michal se na něj podíval a vstal z barové židle. Maličko zavrávoral, ale nebyl na tom tak zle. 

„Dóbře… -le … ale … musíš, musíš mi to Petře slíbit. Slibuješ mi to? Že … to bude lepší, že mi 
přestane Hanka chybět … musíš…“  

„To víš, že bude…“ zamumlal Petr, srovnal účet a odvedl Michala domů.  

Čas šel dál, a Michal se pomalu vzpamatovával. Nejprve sundal ceduli a nechal upravit název 

kavárny, tak jak ho známe dnes. Nový start znamenal znovuotevření. Stálí zákazníci se těšili 
z otevření jejich oblíbené kavárny a zlepšení Michalova stavu.  

Uplynuly tři roky a Michal už se opět usmíval, obsluhoval s úsměvem a nadšením jako dřív.  

Každý den, když vynášel ven ceduli se seznamem specialit, vídal přes ulici stánek s květinami 

a v něm krásnou květinářku.  

Nedávno dokonce u ní začal kupovat tulipány na stoly do kavárny a občas zabředli do 

krátkého rozhovoru.  

Květinářka se krásně usmívala, při čemž jí zářily veliké modré oči lemované dlouhými řasami.  

Květinářka se mu velmi líbila. Byla to první žena od chvíle, kdy se rozvedl s Hanou.  

Tak to šlo dál až do zimy. Květinářka si jednoho dne sbalila stánek a Michal nejenže nevěděl 

její jméno, ale nestihl se ani odhodlat pozvat ji na kávu. Zalitoval a slíbil si v duchu, že na jaře 
sebere všechnu odvahu co má a pozve ji.  

Přešly Vánoce, Silvestr, sníh roztál a pomalu začínalo jaro.  

Po dlouhé zimě přišel březen, ale květinářka nikde. Michalovi to nešlo na rozum a přemýšlel, 

co se mohlo asi stát. Vždyť už je jaro. Kde vězí se svým stánkem květin? Uběhl další měsíc a 
květinářka stále nikde.  

 

 

Michal celý zoufalý se už hodlal vzdát. A právě v tu chvíli, kdy to nejméně čekal, se chvilku po 
zavírací době na konci května otevřely dveře.  

„Máme zavřeno.“ Prohlásil bez zvednutí hlavy od papírů. 
Když se neozývala žádná odpověď na srozuměnou, kouknul ke dveřím, kde stála květinářka a 
na místě nervózně přešlapovala.  

„Dobrý den, napadlo mě…jestli teda chcete! Jestli byste semnou někam nešel, třeba na kafe 
nebo tak…“ Červenala se až za ušima a pokukovala směrem k Michalovi, který neměl slov.  
V celku rychle se vzpamatoval, ale ne dost rychle protože květinářka už byla rudá jako rajče a 

netrpělivě čekala na odpověď.  

Michal si prohrábl vlasy.  
„No, měl jsem vás v plánu pozvat první…když vy jste se furt a furt né ukázat…“ Znovu si 



  

nervózně prohrábl vlasy. ¨ 

„Jestli ale teď nikam nespěcháte, tak bych vás pozval na to kafe už teď.“  
Květinářka se usmála tím nejširším možným úsměvem. „Mile ráda!“ 

Michal ji odvedl ke stolu, na kterém stála váza tentokrát se dvěma slunečnicemi. „Tak já jsem 

Michal.“ a podával jí ruku. „Aha! Káťa.“  

Potom si povídali skoro dvě hodiny o všem možném. Dostalo se na dětství, města, která 
navštívili a navštívit chtějí, oblíbenou barvu…všechno možné. 

„Jé tak já už musím jít“ pronesla Káťa při pohledu na hodinky. 

„Myslíš, že bychom se zase mohli někdy vidět?“ zeptal se Michal.  
„No to víš, že jo!“  

Od té doby se viděli častokrát.  

Uběhly dva roky a Michal požádal Káťu o ruku. Za další půl rok byla svatba.  

Již jako novomanželé předělali kavárnu a spojili ji s prodejem květin. Na stolech byly každý 
den čerstvé květiny a Michal opět sundal dřevěnou ceduli, a tentokrát nechal udělat úplně 

novou s fialovým nápisem U dvou slunečnic.  

 
 

 

 

  

 

 

 


